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موضوع حاج صفی و شجاعی

امر کرده اند که در مورد موضوع حاج صفی و شجاعی و موضع فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش مطلبی بنویسم .قبال آنچه باید را در فرهنگستان فوتبال به تفضیل نوشتم و دیگر چیز جدیدی برای اضافه کردن نیست.
با این همه چند نکته را حتما باید از نو بیان کرد .1.در مورد فوتبال اهالی فوتبال اظهار نظر تخصصی کنند سنگین تر است تا اهالی سیاست و حوزه های دیگر .دلیلش البته برای خش نیفتادن روی دیوار محبوبیت اهالی
سیاست است .تجربه ثابت کرده مردم در مورد فوتبال و جام جهانی شان با کسی تعارف ندارند حتی شما دوست دلواپس و فرصت طلب عزیز!
 .2وزارت ورزش اجازه ورود به چالش های فوتبال را ندارد .حاال اینکه کار می رسد به اینکه داورزنی حرفی بزند  ،بر می گردد به حسابگری آقای تاج که توپ را می اندازد در زمین وزارتخانه .کاش رییس فدراسیون فوتبال
کمی از این حسابگری هایش را کنار می گذاشت  .آقای تاج یک کاری نکن مردم دنبال علی کفاشیان بگردند! .3فدراسیون فوتبال ایران یکبار دیگر نشان داد و ثابت کرد که نه تنها با قحطی جرات و شجاعت مواجه شده
بلکه زبان و حتی مغز خود را نیز انگار از دست داده .فدراسیونی که نه جگرش را دارد که تصمیم بگیرد نه زبانش را دارد که حرف بزند و نه مغزش را دارد که فکری کند و طرحی بریزد و کاری کند که دچار مشکل نشویم و در
یک کالم با بی عملی و انجام ندادن هیچ کاری  ،تنها به دنبال حفظ صندلی باشد  ،به درد الی جرز دیوار هم نمی خورد .4.فقط فکر کنید کارلوس کی روش شجاعی و حاج صفی را دعوت نکند! قاه قاه می خندیم!

پرسپولیس و منشا

یک تشکری بکنیم از دوستان فدراسیونی که این همه معضل در فوتبال را رها کرده اند و درست قبل
از بازی آسیایی پرسپولیس یاد مدل موهای منشا افتادند .ساعت خواب برادران! منشا با همین مدل
مویش یک سال در ایران بازی کرد .شما خواب تشریف داشتید یا سرتان گرم دوران پیش انتخابات
ریاست جمهوری بود؟

بدهی های فوق کالن

اعالم شده که پرسپولیس دویست میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد .سوال ما اول از همه از اداره
مالیات و دوم از همه از مسوالن باشگاه پرسپولیس این است که این دویست میلیارد تومان مالیات از
کجا آمده؟ مگر در پرسپولیس چه حجمی از پول رد و بدل شده که دویست میلیارد مالیاتش باشد؟
از دوستان تقاضا داریم بنده بی اطالع را یاری کنند .چطوری می شود دویست میلیارد تومان مالیات
برای باشگاهی نوشته شود که اصال به همین اندازه دویست میلیارد تومان کار اقتصادی نداشته
!جریمه کردن هم یک حد و حددودی دارد و مالیات نوشتن هم یک تبصره ای دارد.نمی شود با
استناد به اینکه یک باشگاه حساب و کتاب مشخصی ندارد همین طوری سرخود برای یک باشگاه یک
رقم کالنی بنویسیم! خب نتیجه اش می شود همین ارقام فضایی و نجومی!
سوال دوم ما از وزارت ورزش و از تمام وزاری ورزش در سال های اخیر است .شما دقیقا بر باشگاهی که
رییس مجمعش بودید چگونه نظارت کردید که چنین بدهی کالنی به بار آمده؟ چرا دولت و دادستان
در این پرونده وارد نمی شوند؟ چرا مدعی العموم علیه تمام وزرای ورزش سال های اخیر و مدیران این
باشگاه ها اعالم جرم نمی کند؟ اگر درآمد نداشته اند چرا اینقدر خرج کرده اند! اگر درآمد داشته اند
چرا اینقدر بدهی بار گذاشته اند؟ بیت المال مداقع و مدعی ندارد؟
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